COMUNICADO DE CAMPANHA
“OS REFUGIADOS NOS NECESSITAM”
Mais uma vez nos colocamos em contato com vocês, desta vez para pedir
seu apoio solidário a favor dos refugiados que estão chegando na Europa. A
PESE (Plataforma Evangélica para Situações de Emergência) faz um
chamado às Igrejas Evangélicas da España a fazerem parte do esforço
internacional para ajudar na medida do possível estas pessoas que estão
em uma situação tão dramática, fugindo da guerra e da fome.
A grave crise humanitária que presenciamos hoje, com milhares de
refugiados que fogem desesperadamente da guerra y da fome no Oriente
Próximo, arriscando suas vidas para alcançar nossas fronteiras em busca
de ajuda.
A PESE (Plataforma Evangélica para Situações de Emergência) deseja
mostrar o seguinte:
Como cristãos evangélicos e protestantes hoje presenciamos
profundamente chocados, como todos os cidadãos de boa vontade, crentes
e não crentes, ao drama terrível que essas pessoas tem passado com suas
famílias.
Ficamos comovidos e chocados, como todo mundo, com as terríveis
imagens que vemos na TV e em jornais, de crianças arrastadas pelo mar
sobre a costa da Turquia; de famílias inteiras desesperadas para entrar em
um trem em Budapeste; ou de idosos se rastejando por debaixo de cercas
pontudas, para cruzar uma fronteira europeia.
O que nos diz a respeito, na Espanha e na Europa acreditamos que o mais
urgente é assistir de forma solidária, imediata e eficaz a estas pessoas e
famílias em situação grave e angustiadas, lembrando de como em outra
época muitos de nossos pais e avós necessitaram e foram recebidos em
países irmãos em circunstâncias parecidas.
Te convidados a fazer parte, colaborar e difundir este comunicado; a orar e
atuar na medida do possível. DIACONIA já tem mostrado de uma forma
direta a disposição em colaborar com a União Europeia e com o Governo
espanhol, e também com Administrações regionais e locais em tudo o que
estiver ao nosso alcance, a fim de cumprir esta urgente tarefa que
consideramos uma obrigação moral para Espanha e um mandato
evangélico inegável para todos os seguidores de Jesus Cristo, cuja profunda
compaixão com o sofrimento humano é o nosso exemplo e inspiração.
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Precisamos da sua doação.
As doações arrecadadas serão destinadas para ajudar a suprir as
necessidades básicas dos refugiados e serão distribuídas através de
entidades evangélicas que estejam trabalhando em diferentes lugares de
refugio na Europa. Estamos em contato com Eurodiaconia e entidades
membros dessa rede que estejam trabalhando na costa da Itália e Grécia,
além da Servia, Hungria e Alemanha, entre outras. Os fundos arrecadados
também serão destinados para apoiar os refugiados que cheguem na
Espanha nas próximas semanas, se finalmente a administração pública nos
encarregar parte desta tarefa.
A PESE
A PESE atualmente é composta pelas seguintes famílias denominacionais e
entidades, sendo coordenada por Diaconia: Asambleas de Dios, la
Asociación de Menonitas y Hermanos en Cristo, Buenas Noticias, Dignidad,
Ejército de Salvación, Fundación Iniciativas Solidarias, FIEIDE, FIAPE, IERE,
Sociedad Bíblica y Misión Evangélica contra la Lepra.
Como em ocasiões anteriores, iremos informando-os os detalhes sobre a
Entidade concreta que apoiaremos e a ajuda que estarão prestando. Cerca
de 10% das arrecadações se destinará a distribuição de material bíblico,
que possa servir de consolo e ajuda nesses momentos tão críticos. Esta
abordagem integral, tanto material como espiritual, das situações de
emergência é o que diferencia a ajuda que como cristãos oferecemos e
pedimos que estejam apoiando.
As doações podem ser depositadas em:
Titular da conta na Caixa: Diaconía
Nº de conta:
ES14 2100 4750 5202 0004 4907
LA CAIXA
CCC:2100-4750-52-0200044907
Mais informações pelo telefone: + 34 647999593 / +34 917643269
Ou por e-mail: pese@diaconia.es
www.diaconia.es
Suas doações agora serão mais deduzidas.*
Agora as suas doações se deduzem mais. Quando fizer uma doação,
deduzirá o 50% dos seus primeiros 150 euros, ou seja, 75 euros. E tudo o
que for você doe a partir desta quantidade deduzirá cerca de 27,5%.
* Se quiser receber a notificação de recibo da doação, envie um e-mail
notificando: o dia e a quantia da transferência efetuada, nome do pagador,
NIF e endereço postal. Os doadores particulares ou empresas que queiram
deduzir sua doação na declaração do IRPF ou do Imposto de Sociedades em
España terão que enviar os mesmos dados a pese@diaconia.es antes de 31
de dezembro de 2015.
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Recomendações importantes para os doadores:
Para a melhor identificação dos doadores, te rogamos que considere as
seguintes recomendações:
– Se a doação se efetua mediante depósito em dinheiro, indicar claramente
o nome do doador, tanto se é pessoa física, como jurídica (igreja,
associação, etc.).
– Indicar o nome da pessoa ou instituição que realmente faz a doação, não
quem o materializa, especialmente no caso das instituições.
– Quando se trate de igrejas, como o espaço para por o nome é limitado,
usar abreviaturas (como IE, como Igreja Evangélica; CC, como Centro o
Comunidade Cristã, etc.), para o título, e assim deixar espaço suficiente
para o nome.
– Se a doação se realiza mediante transferência bancária (de conta para
conta), esses dados saem automaticamente, dando por entendido que o
pagador é o doador. Espanha nas próximas semanas, se finalmente a
administração pública nos encarregar parte desta tarefa.
A PESE
A PESE atualmente é composta pelas seguintes famílias denominacionais e
entidades, sendo coordenada por Diaconia: Asambleas de Dios, la
Asociación de Menonitas y Hermanos en Cristo, Buenas Noticias,
Dignidad, Ejército de Salvación, Fundación Iniciativas Solidarias, FIEIDE,
FIAPE, IERE, Sociedad Bíblica y Misión Evangélica contra la Lepra.
Como em ocasiões anteriores, iremos informando-os os detalhes sobre a
Entidade concreta que apoiaremos e a ajuda que estarão prestando. Cerca
de 10% das arrecadações se destinará a distribuição de material bíblico,
que possa servir de consolo e ajuda nesses momentos tão críticos. Esta
abordagem integral, tanto material como espiritual, das situações de
emergência é o que diferencia a ajuda que como cristãos oferecemos e
pedimos que estejam apoiando.
As doações podem ser depositadas em:
Titular da conta na Caixa: Diaconía
Nº de conta:
LA CAIXA

ES14 2100 4750 5202 0004 4907
CCC:2100-4750-52-0200044907

Mais informações pelo telefone: + 34 647999593 / +34
917643269
Ou por e-mail: pese@diaconia.es
www.diaconia.es
Suas doações agora serão mais deduzidas.*
Agora as suas doações se deduzem mais. Quando fizer uma
doação, deduzirá o 50% dos seus primeiros 150 euros, ou seja, 75 euros. E
tudo o que for você doe a partir desta quantidade deduzirá cerca de 27,5%.

3

* Se quiser receber a notificação de recibo da doação, envie um e-mail
notificando: o dia e a quantia da transferência efetuada, nome do pagador,
NIF e endereço postal. Os doadores particulares ou empresas que queiram
deduzir sua doação na declaração do IRPF ou do Imposto de Sociedades em
España terão que enviar os mesmos dados a pese@diaconia.es antes de 31 de
dezembro de 2015.
Recomendações importantes para os doadores:
Para a melhor identificação dos doadores, te rogamos que considere as
seguintes recomendações:
– Se a doação se efetua mediante depósito em dinheiro, indicar claramente
o nome do doador, tanto se é pessoa física, como jurídica (igreja,
associação, etc.).
– Indicar o nome da pessoa ou instituição que realmente faz a doação, não
quem o materializa, especialmente no caso das instituições.
– Quando se trate de igrejas, como o espaço para por o nome é limitado,
usar abreviaturas (como IE, como Igreja Evangélica; CC, como Centro o
Comunidade Cristã, etc.), para o título, e assim deixar espaço suficiente
para o nome.
– Se a doação se realiza mediante transferência bancária (de conta para
conta), esses dados saem automaticamente, dando por entendido que o
pagador é o doador.
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